
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  077: الشريط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 077-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 العملة ھذه كانت إذا خاصة العملة بنفس يرده فھل ماله له يرد أن يريد فترة بعد ثم مبلغ معينة بعملة شخص من اقترض رجل - 1

 ( 00:00:40(  ؟.السوق في نازلة

 ( 00:12:57(  ؟ اHعراض بمعنى اEحيان بعض في النسيان يأتي ھل - 2

 ( 00:16:11(  ؟ الخيLء ولغير للخيLء اHسبال بين فرق ھناك ھل - 3

 ( 00:28:34. (  القيام وقبل الثانية السجدة بعد اNستراحة جلسة سنية بيان - 4

 ( 00:40:10(  ؟ الركوع من الرفع بعد الصدر على اليدين وضع ثبت ھل - 5

 ( 00:56:06(  ؟.. ) . للشيطان وفراش لضيفك وفراش ، لھا وفراش لك فراش( ..  الحديث في - 6

 ( 01:01:11(  ؟. الزبير ابن عنعنة حكم ما - 7

   �� �� �� 

 

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 بالعملة املاضي العام بقيمتهم فأخذهم  آالف عشرة منه تدين فالن ، هابط وضعها السورية اللرية : الطالب

  .  ثالثني كانوا املاضية السنة ، السورية

  .  ؟ ثالثني كانوا اللي شو : الشيخ

 أنه الورق يف كتب بس سوري منه قبض هو ،  آالف عشرة كانوا ، سوري لرية ألف ثالثني يعين : بالطال

  .  بالريال النقود كتب يعين  آالف عشرة سنة بعد قادم هو

  .  بالريال : الشيخ

 كانو  الثالثني استغلهم وما فيهم تصرف ما وهو ... هذه السنة لكن لريات منه أخذت أنا بس : الطالب

 : الشيخ.  ... اخلسارة يتوىل هو ؛ سوري برتجع سوري أخذت ، ترجعه منه أخذته اللي املبلغ أن سابقا االتفاق

  .  ؟ السورية اللرية تعطلت وإذا

  .  له قلنا ما : الطالب



  .  شويه كمان بيعطيه ، األوىل العاملية احلرب يف األملاين املارك يف ذلك مثل حصل : الشيخ

  .  آه ، كتبوا ما حسب على ينيع : الطالب

 اجلواب نطبق وعليها القاعدة بعطيك أنا لكن ؛ الصورة هذه على جواب بعطي ما أنا الكتابة ، ال : الشيخ

  صحتك كيف فيك يبارك اهللا حالك كيف ومرحبا أهال السالم وعليكم ...جبوز ما مسبقا

  سعيدة فرصة : الطالب

   حالك كيف اهللا أسعدك : الشيخ

  ... : الطالب

   ومرحبا أهال : الشيخ

 العمالت بعض ، بعض من قريب سوق وتطلع تنزل العمالت بعض ، مشاهد كأمر بنقول و نرجع ... : الشيخ

 معك اتفق اآلن جبوز ما أنا لكن ... واقف اآلن والدينار واللبنانية السورية العملة أن تعلم كما ؛ باهلاوية تسقط

 منلك ال حنن ألنه ؟ ملاذا ؛ العكس أو قوية عملة من كذا مقابلهم أعطيين سورية لرية ألف أو آالف عشرة أن

  .  ؟ هذه واضحة ؛ العملتني من كل يف حتصل اليت الظروف

  .  نعم واضحة : الطالب

 منذ سوري لرية ألف استقرض الناس من زيد ، الثاين اجلانب منسك ؛ بالك يف ضعها هذه ، طيب : الشيخ

 يشرتى كان األردين الدينار ، األردين الدينار عشر تساوي كانت السورية اللرية اتسنو  اخلمس ، سنوات مخس

 األيام رجعت األيام راحت ؛ األردين الدينار من قريبة السعودية العملة كانت كذلك ؛ سورية لريات عشر بنحو

 ، أكثر أو سنني مخس عدب الدين من عليه ما ينفذ أن يريد املدين الرجل جاء ؛ تعلم كما السورية اللرية نزلت

 لرية ألف لكن شكليا سورية لرية ألف أعطاه سورية لرية ألف أعطاه ما تبعك سورية لرية ألف هذه تفضل له يقول

 كان الذي املدين هذا فحينئذ ؛ العراقي والدينار اللبنانية اللرية وكذلك كذلك ليست ال وواقعا تأثريا سورية

 جيوز السابق كالمي ويعود ؛... إال مستقرض غري أنا حبجة عينا سلمها إذا متهذ نربئ ما سورية لرية ألف استدان

 وال فيها يشرتي ما سورية لرية األلف ، العاملية احلرب يف األملاين املارك أصيب كما باملرة السورية العملة تعطلت

 مما الدائن هذا نفس تطيب فحىت الدائن مع يرتاضى املدين ، والدائن هو يرتاضى الزم لذلك ؛ مثال هذا كربيتة

 الناس تشجيع لعدم سبب أخرى جهة من وبكون جهة من ظلمة بكون وإال املدين هذا من الوفاء من يأخذه

  . .  للناس أمواهلم إلقراض

  .  اخلسارة دفع : الطالب



 املكتوب عطيهن بتعين فأنت ؛ بالورق املكتوب يف يقال ال هنا ال ... يعطيه وإال يعين الدائن رضي إذا : الشيخ

  .  ؟ لرية ألف نعطيه يعين

  .  آالف عشرة يعطيه أن عليه أشرتط بس : الطالب

 ؛ تطلع ممكن وكمان مثال تنزل بدها العملة إن الحظ ؟ هيك عمل ليش هو ، هذا الشرط جيوز ما ال : الشيخ

 بكون هكذا ؛ بهحبسا شيء كل طلعت أو نزلت إن لكن املال من املقدار نعطيك حنن أخي يا بقول هو لكن

  .  الفريقني بني عدل

 يطلع كم بالسعودي املبلغ بضرب أنا مبدأ على يعين املال هذا منه اقرتض الذي اليوم نفس يف لو يعين:  ليلى أبو

  .  اآلن يطلع اللي بالقيمة سعودي بأخذ يعين ثابتة عملتها السعودية ألن ؛ سعودي

  .  ؟ والنزول للصعود قابلة أليست الدنيا يف عملة أي أو يالسعود ، مشكلة احنل ما بس ، معليش : الشيخ

  .  نعم:  ليلى أبو

 العملة ونضع السورية العملة بنقيم حنن اآلن فنحن ، واحد واملوت األسباب تعددت سؤال يعين : الشيخ

 أصاب ما ـ اهللا مسح ال ـ أصابه سعودي  األلف ، سنة إىل سعودي  ألف منك استقرضت أنا ، السعودية

  .  ؟ السعودية بالعملة يويف هذا ، العراقي الدينار

  .  ال:  ليلى أبو

 زيادة واحد قرش فأخذ قيمتها على حافظت إذا العملة هذه ، بالقيمة تتأثر إمنا باألمساء تتأثر ال ، إذا : الشيخ

  .  ربا هو ذلك على

  .  ؟ بالذهب تقدرت لو طيب:  ليلى أبو

 ألن ؛ فضة ونقد ، ذهب نقد هناك يكون أن إال املسلمني مشاكل خبلص ما نقول حنن ولذلك ... : الشيخ

 ينتفع بياض بقياسها ورقة ، ذاتية قيمة هلا ليس هذه النقدية الورقة إن دائما فأقول ؛ عليها حتول الورقية العمالت

 سياسية لظروف االعتبارية القيمة فإذا ؛ اعتبارية قيمة قيمتها لكن املطبوعة الورقة من ينتفع مما أكثر صاحبها منها

 كان إذا ، اخلاسر هو الدائن جيعل ما حبيث الدائن مع ذمته يربئ الزم املدين فحينئذ تغريت بتعرف وما اقتصادية

  .  املدين فيخسر خيسر أن والبد

  .  ؟ الريال أو اللرية نزول نسبة مقدرا على أحدمها اتفق لو : الطالب

  .  الشيء نفس ، املسألة نفس : الشيخ

  .  ... حنن نعطيها اليت النسبة هذه إن تقول اآلن البنوك مث : الطالب



  .  يف ما نزول أنه املستقبل علم مع يعين : الشيخ

  .  الدين وصاحب املدين بني احلل هو هذا : الطالب

  .  أينعم : الشيخ

  . ... : الطالب

  .  نزل واآلن قويا نكا الدينار أن بعرف أنا السعودي الريال اآلن شوف : الشيخ

   ... اليوم نفس يف القطع اشرتيت ملا ، جديد ارتفع:  ليلى أبو

  .  مرتفع واملارك مرتفع الني... : الطالب

  خبري اهللا مساك مرحبا اهال : الشيخ

 

 من أعظم ذنبا أر فلم أميت أعمال علي عرضت: معناه ما السالم عليه الرسول قال الذي احلديث : الطالب

  .  ؟ كليا القرآن نسي أو اآلية نسي احلديث يعين  ... أدري فال نسيها مث آية علمت أو شخص

 أن ينبغي كان اليت هي األخرى والناحية ؛ عنها سألت اليت هي األوىل الناحية ، ناحيتني من اجلواب : الشيخ

 اليت هي األوىل لناحيةا ، ناحيتني من هذا سؤال عن اجلواب ؟ اجلواب هنا إىل مفهوم ؛ األوىل قبل عنها تسأل

 األخرى وهي عندك باألوىل تثين مث ا تبدأ أن األوىل وكان عنها تسأل مل هي األخرى والناحية ، عنها سألت

  .  عندي

  .  للسؤال بالنسبة عرفت ما ، خري اهللا جزاك : الطالب

 ضنكا يشةمع له فإن ذكري عن أعرض ومن(( : تعاىل قوله حد على هو سؤالك جواب أقول : الشيخ

. )) فنسيتها آياتنا أتتك كذلك قال بصيرا كنت وقد أعمى حشرتني لم رب قال أعمى القيمة يوم ونحشره

 يف يلقيه ؟ أيش لكن ينسى ما ربنا ، جهنم يف ابقى أي. )) تنسى اليوم وكذلك((  ا العمل عن أعرضت أي

 النسيان من املقصود فإذن ؛ جاءته اليت اتباآلي العمل عن وأعرض ... هو ألنه ؟ ملاذا ؛ نسيه لو كما جهنم

 كان الذي أما ؛ سؤالك عن اجلواب هذا ؛ القرآن يف اهللا ذكرها اليت اآليات من تعلم مبا العمل ترك أي باآلية

 أردت إذا مسلم كل وإىل بل إليك مين نصيحة وهذه قاعدة وخذها وأبدا دائما تبدأ أن هو عنه تسأل أن ينبغي

 كان فإذا ؛ ال أم صحيح احلديث هذا هل اسأل شيء كل قبل ، فقهه أيش معناه أيش حديث عن تسأل أن

 الطالب يضحك " العزاء هذا يستحق ال امليت هذا"  سوريا يف عندنا العام املثل فيأيت صحيح غري احلديث

  .  منه ارتاح صحيح غري ضعيف هذا حديثنا ؛ اهللا رمحه والشيخ



 عليه الرسول قال كما ينسى اإلنسان ألن فوضى عندي عمل احلقيقة ، هللا احلمد ، خري اهللا جزاك : الطالب

  .  ) مني يتفلت إنه(  السالم

  .  صحيح هذا : الشيخ

  

   ؟ يعين حديث يف أيضا الثياب يف اإلسبال : الطالب

  .  شديدة ترهيب أحاديث فيه أينعم : الشيخ

  .  ؟ هذا احلديث درجة كيف إذن : الطالب

  .  ؟ معينا حديثا تعين هل ثأحادي يف : الشيخ

  .  ... ) خيالء إزاره جر من(  : الطالب

  .  ؟ يعين أيش كيف تقول سؤالك بعد خيالء نعم : الشيخ

  .  ضعيف هل أوال احلديث درجة : الطالب

  .  ... فيك اهللا بارك : الشيخ

  .  الطالب يضحك ، خريا اهللا وجزاك النصيحة أخذت أنا : الطالب

 ما يعين صحيحيهما يف ومسلم البخاري رواه يعين ، ومسلم البخاري بني عليه متفق احلديث ، أحسنت : الشيخ

  .  نعم ، إشكال يف

 من ، باخليالء ربطها هو ، خيالء إزاره جر إن طبعا هو الثوب لبس ؟ الثوب لبس هل اإلسبال طيب : الطالب

  .  ؟ املعىن هو هل إزاره جر يف يتاخيل مل

 الشر بعض حنانيك قيل كما لكن ؛ األحوال من حال أي يف جيوز ال اإلزار إسبال ، عليك فهمت : الشيخ

 لكن ؛  شر كالمها ، أشر باخليالء مقرون اإلزار وإسبال ، شر خيالء دون باإلزار اإلسبال ، بعض من أهون

 اإلزار إسبال أن يتوهم آخره إىل فهم من علم من أعطاهم ربنا ما مبقدار الناس من كثري ، بعض من أشد بعضها

 ) خيالء ازاره جر من(  يقول احلديث يف ألنه شيء فيه ليس األحاديث يف جاء كما باخليالء مقرونا يكن مل إذا

 ليس اخليالء معه يقرتن مل إسبال أي وأن صحيحا يكون أن ميكن كان الفهم هذا أو الكالم هذا على جوابنا. 

 هذه ، أخرى أحاديث عندنا لكن. ) خيالء إزاره رج من(  حديث إال الباب هذا يكن مل لو شيء فيه

 بدون الكعبني دون ما الثوب إطالة جمرد وهو اآلخر من شرا أهون هو اللي األول املعىن تعطينا األخرى األحاديث

 بعض عن حديث عندنا أوال هذا على والدليل ؛ أشر ذاك لكن ؛ النار صاحبه يستحق شر فهو ؛ خيالء ذكر



 نصف إلى المؤمن إزرة( : قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي اليمان بن يفةحذ ومنهم الصحابة

   ... ) النار ففي طال فإن الكعبين فإلى طال فإن الساق

  .  ؟  النار ففي الكعب هذا عن يزيد ما يعين : الطالب

 اهللا عند مرضيا يكون أن يريد الذي للمسلم نظاما يضع احلديث هذا إذن ؛ النار ففي ؛ أينعم ، أيوه : الشيخ

 هذا ، الساق نصف إىل طوله يكون أن األوىل املرتبة يف لك اإلزار وسلم عليه اهللا صلى الرسول له يقول عزوجل

 ذكر ما هنا ؛ النار ففي طال فإن ، الكعبني فوق ما إىل بأس ال شويه كمان طوله يف تزيد بدك إذا ، األفضل هو

 ، جالبيبه ، لباسه يكون أن ينبغي كيف للمسلم نظاما ذكر هنا ، اخليالء ذكر ما اهن ؟ الكالم واضح ، خيالء

 فإىل طال فإن الساق نصف إىل أضف ، الشباب به ابتلي الذي بنطلون ، كان شيء أي ، عباءه ، قميص

 قد هأصحاب من رجال السالم عليه  الرسول رأى  جدا وعظيم آخر حديث عندنا ؛ النار ففي طال فإن الكعبني

:  الرجل أجابه ؛ لثوبه وأنقى هللا أتقى ، وأنقى أتقى. ) وأنقى أتقى فإنه إزارك ارفع فالن يا( : له قال إزاره طال

 لكن ؛ االحنناء هذا يسرت أن يريد فهو ؛ اعوجاج فيها يعين هيك الساقني شكل ، " أحنف إين اهللا رسول يا" 

 يتعلق فيما خاصة..  التأويالت فيه كثرت الذي العصر هذا يف إليه أحوجنا وما أمجله ما الرسول جواب امسعوا

 اهللا خلق كل فالن يا(  قال " أحنف إين اهللا رسول يا" :  قال ؛ ذلك وحنو اخلدود ونتف احلواجب بنتف

 ما إذا ؛ شيء ال ؟ دونه من الذين خلق ماذا فأروين ، اهللا خلق هذا ، ال ؟ هكذا نفسك خلقت أنت ) حسن

 وهو الناس عند العيب هلذا سرتا وإمنا خيالء ليس ثوبه يطيل أن اجلليل الصحايب هلذا السالم عليه الرسول رخص

 وأشر شر الكعبني دون ما اإلزار إطالة إذن ؛ ذلك له أجاز وما ذلك له برر فما ؛ حسن اهللا خلق كل عيبا ليس

 ففي طال فإن الكعبني فإىل الط فإن الساق نصف إىل للمسلم وضعه الذي النبوي املنهج خالف ألنه شر ،

 أيضا وضح ؛ أليم عذاب وله يزكيه وال القيامة يوم إليه اهللا ينظر ال اخليالء من شيء معه اقرتن قد لكن ؛ النار

  .  اهللا شاء إن هذا لك

  .  خريا اهللا جزاك نعم : الطالب

  .  مرحبا أهال : الشيخ

  .  خري وجزاكم اهللا أثابكم : الطالب

  .  وإياك : الشيخ

  .  ؟ متاما الكعبني على إمنا الكعبني على جر ما : الطالب

  . ) فيه يقع أن يوشك الحمى حول حام من(  لك أقول أن أريد كما اجلواب : الشيخ



  .  الطلبة مع اهللا رمحه الشيخ يضحك 

  .  ... قليال زاد لو يعين : الطالب

  .  أصله من الشر دابر اقطع ، ال ، سنت يزيد رايح هو يعين : الشيخ

 أيام فرتوح قصه ما خالف الثوب عنده يأيت ، طوله مقاس وحيدد ثوبه يفصل أن يريد عندما أحيانا : الطالب

  .  العذاب من شديد وعيد الوعود هذه بايل يف فيأيت أيام وتأيت

 الشباب الءهلؤ ... نعمل بقولوا معهم نتكلم نشوفهم ألننا األردن يف نقول األردن يف عندنا يف حنن:  ليلى أبو

 بتكلم برجع فأنا هذا شو قصري ورداء طويلة حلية شيوخ يا حريتونا دائما أقول وكنت ، ثوبه يقصر من على تعليق

 مش فوق خروجهم يف وبناتكم نسائكم إىل تنظرون ما ، الدشداشة ذه علي فهمتوا أنتم كيف حبكي معهم

  .  جياوب أن بستطيع ما وبسكت بكش يعين بلبد مباشرة فمنهم وبس الكعبني فوق

 األرض على وجيره ثوبه يطيل أن عليه فرض الذي اجلنس ، عقب على رأسا األمور اختلفت صحيح : الشيخ

 بطريقنا حنن طبعا ؛ علم هذا وصار ثوبه أطال ثوبه يقصر أن على حض الذي واجلنس ؛ أساء فهو ، ثوبه قصر

 مراحيض النساء بتمثل صورة ، صورتني واضعني حاجته ضييق أن يريد اإلنسان فعندنا ، عمار حارة إىل كالعادة

 يلي الواقع ميثل هذا ، للركبة البسة واملرأة طويل بنطلون البس الرجال ، الرجال مراحيض بتمثل وصورة ؛ النساء

 أن عليهم جيب الذي واقعنا من ؟ الصورة هذه أخذ أين من منا ما كافر أم مسلم كان إن الصورة هذه صور

 كما صحيح واحلديث ؛ قصروا األرض على جيروه حىت ذيوهلن من يطيلوا أن عليهن جيب والاليت ، أطالوا يقصروا

 ، القيامة يوم إليه اهللا ينظر لم خيالء إزاره جر من(  هذا الثاين احلديث ذكر ملا السالم عليه الرسول أن تعلمون

 الثاين السؤال جاء ؛ للمرأة بالنسبة هذا.  ) شبرا أطيل: قال ، ساقها ينكشف إذا اهللا رسول يا امرأة قالت

 الشارع أن أي اإلطالة حيث من هذا ؛ ) ذلك على تزيد وال آخر شبرا تزيد(  قال ، فرتفع ريح تأيت واألخري

 يا" :  قالت األخري السؤال جاء ؛ شربين األرض إىل الكعب من ثوا تطيل أن الذريعة سد باب من للمرأة أباح

 عليكم مرحبا أهال - ؛ ) بعده ما يطهره(  السالم عليه قال ، " النجاسات على بذيلها متر اناإحد اهللا رسول

 حالك كيف -  بتلزموا ما النساء اهللا شاء ما اليوم ؛ ) بعده ما يطهره(  -  مرحبا أهال ، وبركاته اهللا ورمحة السالم

   -  هللا احلمد اهللا سلمك

  

   ... الناس يوافق أم االسرتاحة لسةج جيلس ... لإلنسان األفضل هل : الطالب

 باملصلي متعلقة املسألة تبحث أن جيب لكن ؛ مؤكدة سنة هذه االسرتاحة جلسة أن الشك ، آه : الشيخ



 ال ثاين شيء هذا مثله يفعل أو مثله يفعل ال جانبه مبن وليس وسلم عليه اهللا صلى النيب سنة إحياء على احلريص

 وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة إلينا نقلوا الذين الصحابة ألن مؤكدة سنة االسرتاحة فجلسة ؛ فيه نتكلم

"  احلويرث بن مالك حديث يف جاء ، وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة مجلة من االسرتاحة جلسة ذكروا قد

 جاءت كذلك ؛ " كفيه على متعمدا قام مث ... ينهض مل صالته من يوتر كان إذا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

 من عشرة حنو وفيه يوم ذات جملس يف كان الساعدي محيد أبو ، الساعدي محيد أيب حديث يف اجللسة هذه

" :  قالوا " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صالة لكم أصلي أال هلم" :  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب

 بلى" :  قال ؛ صاحبناه وحنن الرسول صاحبت أنت ، وبينك بيننا الفرق شو قالوا يعين " بصالته بأعلمنا لست

 عليها الرسول على رآها اليت وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة فذكر ؛ " تانشوف هات فأعرض" :  قالوا "

 بالصالة يتعلق فيما السنة حبفظ العناية بدقة له االعرتاف جوام فكان ، هذه االسرتاحة جلسة ذكر مجلتها من ،

 األئمة يف يكن مل األسف مع الصفة هذه ؛ " وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة كانت هكذا صدقت" :  له الواق

 هذه يف شبهه أو إشكاال أورد فهو ؛  ... واإلمام مثال حنيفة كأيب املسلمني مجاهري عند واملتبعني املعروفني

 بدن وحينما ، حلاجة ذلك فعل لعله أنه اعرتضها اللي الشبهة ؛ السالم عليه الرسول عن بثبوا اعرتافه مع اجللسة

 كأنه الساعدي محيد أبو وأحدهم هذا يفعل يرونه وسلم عليه اهللا صلى الرسول صحابة لكن الرسول أسن يعين

   له يقولوا أن إال وسعهم ما مث ؛ السابق احلديث يف يتحداهم

 من ليست اجللسة هذه تقول بدك كان إذا ؛ " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صالة كانت هكذا صدقت" : 

 معشر فيا أنتم أما ، إليها حباجة كان ألنه أي جسمه ثقل ألنه أي السالم عليه بدن ألنه فعلها وإمنا الرسول سنة

 من عيان شهود على ... كان لو احلقيقة وهذه األمر هذا خيفى كيف ؛ تفعلوا فال إليها حباجة فلستم الشباب

  يف يؤكد أنه فضائله من اهللا رمحه النووي اإلمام لذلك ؛ الصواب عن يكون ما أبعد هذا ، الكرام الرسول أصحاب

 فإا اجللسة هذه على حيافظ أن املصلي على بأن ينصح " املهذب شرح اموع"  فعال والعظيم الكبري كتابه

 االسرتاحة : الطالب.  ؟ نعم ... وهذه ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول أصحاب من مجاعة عن ثابتة صحيحة

  .  ؟ القيام قبل

 مقتديا صلى إذا مث ، إماما صلى أو لوحده صلى إذا املصلي يفعلها اجللسة هذه ، فورا ينهض ال ، أينعم : الشيخ

  .  الكالم أفصل أن أردت الذي وهذا ؛ فيتابعه االسرتاحة جلسة جيلس ال وهو باإلمام

  .  ؟ ال أو يفعلها لميع ال... اإلمام متابعة : الطالب

  ؟ يعلم ال أما صحيحة العبارة تكون ممكن يعلم ال رمبا قلت لو : الشيخ



  .... رمبا : الطالب

  .  يعلم ال رمبا لك قلت ولذلك : الشيخ 

 فيبين هكذا تصلي أا صالته صفة فيعرف منه قريبا يكون األيام من يوم يف ألنه ؛ يعلم أن البد لكن : الطالب

  .  جيلس ال أو االسرتاحة جلسة جيلس هأن ذلك على

 وراء أكثر أو مرة صليت أنك البد ، جدا واضح يكون اإلنسان الزم ، فيك اهللا بارك شوف ، أينعم : الشيخ

 ، تراه وما تراه فأنت تراه ال ، تراه ال عنه بعيدا صليتها الصلوات ومئات االسرتاحة جلسة جيلس فرأيته ما إمام

 ألنك ؛ بصرية رؤية تراه ال عينية رؤية تراه أي ، تراه وما ، تراه أنت عنه بعيدا تصلي ليتا الصالة هذه يف أنت

 لو فذلك ؛ االسرتاحة جلسة يفعل بأنه خلفه الصالة من تتمكن كنت عندما السابقة األوىل األيام من عرفت

 مشكلة هي ما هذه الشبهة ولذلك ، السنة ذه يأيت أنه تعلم ألنك فعله تفعل أن األخرية الصفوف يف صليت

 وإذا فافعلها اجللسة هذه جيلس اإلمام هذا أن تعلم كنت إذا ، تعلم مبا افعل ، تعلم مبا افعل لإلنسان يقال يعين

 ال أم االسرتاحة جلسة يفعل اإلمام هذا أن أدري ال أنا واهللا الثالثة الصورة تأيت ؛ فتابعه يفعلها ال أنه تعلم كنت

 أن على يعينك ما أنه لك يتبني حىت السنة على حافظ حينئذ ؛ أراه مل السابقة األيام من يتهرأ ما ألنه ؛ يفعل

  .  اإلمام متابعة واجب تضيع ال حىت السنة هذه ترتك

  .  الشيء نفس وكذلك : الطالب

  .  نعم ، شيء كل : الشيخ

  ... واحد موضوع... : الطالب

  ... بشارة واحد موضوع قولك : الشيخ

  

 السالم عليه الرسول عن ثابت هل الصدر على اليدين نضع أكرب اهللا نقول ، الصدر على اليدين وضع : الطالب

 .  

  .  أبدا ثابت شيء يف ما : الشيخ

  .  ثابت شيء يف ما : الطالب

 نص وإىل عام نص إىل تنقسم الشرعية النصوص أن دقتها من ، دقة فيها أخ يا احلقيقة املسألة ، أينعم : الشيخ

 وأصول الفقه علم من هذا ، ومقيد ومطلق ، واملنسوخ الناسخ مثل العلم طالب يفهمه الكالم هذا ؛ صخا

 من رأسه رفع كان إذا أنه السالم عليه الرسول عن حديث هناك ليس القصرية املقدمة هذه بعد - اهللا يا -  الفقه



 يقولوا اللي مشاخينا لكن ؛ الدنيا يف إطالقا له وجود ال ، احلديث هذا مثل اليسرى على اليمىن وضع الركوع

 وجدوا ، ال ، أبيهم بيت من  أخذوه البالد بعض يف يقال كما بكون ما طبعا ؟ أخذوه أين من هذا بالوضع

 ؛ املوضع ذا خاص أي خاصا نصا ليس احلديث هذا لكن ؛ وغريه النسائي سنن يف معروف وهو طبعا حديث

 على اليمنى وضع الصالة في قام إذا وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول كان(  يقول احلديث نفس ألن

 قيام يكون ممكن ، الركوع قبل األول القيام يكون ممكن ميكن الصالة يف قام ، الصالة يف قام إذ.  ) اليسرى

 جرح بن وائل األعلى يف هو الذي الراوي هذا ترى يا ، باملوضوع الدقة اآلن يأيت هنا ومن ؛ الركوع بعد الثاين

 ترى ، آخر طريق له ليس الطريق هو هذا ألن ؛ عاصم ابنه أو عاصم والد كليب هو اللي عنه الراوي أو اليماين

 الثاين القيام األول القيام يف أي ... هذا هل الصالة يف قام إذا اهللا رسول كان قال ملا ذاك أو ذاك أو الراوي هذا

 عام النص ، عام نص يقولون بالوضع يقولون الذين مشاخينا ، النزاع موضع هنا ؟ واضح ؛ النزاع موضع هنا ،

 لكن ؛ ) وضع الصالة في قام إذا كان(  ، عريب كأسلوب هذا يف معهم بقول وأنا ، القيامني يشمل يعين

 الوضع بينما ، الركوع بعد وضع السالم عليه أنه ذكر منهم أحد ما إلينا صالته صفة ونقلوا شافوه اللي الصحابة

 أن ميكن ما وغريه أمحد اإلمام مسند يف بل أمحد اإلمام ومسند مسلم صحيح ويف ، صراحة مذكور ركوعال قبل

 وائل هو يلي احلديث راوي ؛ مقصوده مش العموم يستدلوا إم قلنا اللي العموم هذا بأن واملفكر الباحث يقول

 عليه الرسول صالة وصف حجر بن لوائ أن مسلم صحيح يف ألنه ؟ ملاذا ؛ العموم هذا يقصد ما دونه من أو

 تكبرية أي األوىل املرة يف فعل كما يديه فرفع ركع مث قرأ مث اليسرى على اليمىن وضع مث والتحف كرب" :  السالم

 هنا ؛ الصالة صفة ويتابع " سجد مث كذلك يديه ورفع"  محده ملن اهللا مسع " وقال رأسه رفع مث ركع مث ، اإلحرام

 رأسه رفع عند الثالثة املرة ، الركوع عند الثانية املرة ، اإلحرام تكبرية عند األوىل املرة ، مرات ثثال اليدين رفع ذكر

 فما ، األوىل الرفعة اإلحرام تكبرية يف رفع كما يعين كذلك بقول والثالثة والثانية املرة من كل ويف ؛ الركوع من

 رفع بكرر الرسول صالة به وصف ملا املفصل احلديثب يأيت ملا يعين يذكر ال ؛  كذلك وضع مث يقول ال باله

 ذاك إن نقول حنن هنا من ؛ الركوع بعد الثانية واملرة الركوع قبل األوىل املرة ، مرتني الوضع بكرر وما اليدين

 يف هو الذي الكامل السياق من اقتطع احلديث هذا بنقول ، الثاين الوضع ومشل العام املعىن أعطانا الذي احلديث

 الثاين الوضع املعىن ؛ األكثر املعىن أعطى بعده وعما قبله عما فصل ملا مسلم بصحيح وحنوه أمحد اإلمام ندمس

 والشيء شيء هذا ، األول القيام وهو واحد وضع إال يف ما املفصل املطول احلديث يف هذه اجلملة شفنا ملا بينما

 " السلف عمل عليه جير مل عام نص كل"  وهي جدا الفقهية الناحية من ومهمة جدا دقيقة قاعدة هناك الثاين

 مل العام النص حتت تدخل اليت األجزاء هذه من جزء أجزاء يتضمن العام والنص عام نص كل"  أخرى بعبارة أو



 معىن أيش ، به عملوا ما السلف ألن " اجلزء ذا العمل إلثبات العام النص ذا حيتج ال السلف عمل عليه جير

 اليمنى وضع الصالة في قام إذا كان(  اآلن نقول حنن ؛ املثال هذا لتوضيح جدا كثرية أمثلة ؟ الكالم هذا

 جزء أنه ذكرا اليت الثانية القاعدة ضوء على لكن ؛ الثاين القيام يف الوضع يشمل عام نص.  ) اليسرى على

 مقتطعا كان السابق جوابنا ، امع النص هذا نقول اآلن ؛ به يعمل وما العمل به جرى ما العام النص أجزاء من

 فيه الذي العام النص لكن عام نص هذا نقول ، التفصيل هلذا نرجع أن البد اآلن ؛ املفصل الطويل النص من

 من الصاحل السلف عن نص عندكم فهل ؛ السلف به عمل إذا إال به العمل جيوز ال العمل به جير مل جزء

 قال منهم أحدا أن املسلمني من املتبعني األربعة األئمة من إمام فيهم خلويد التابعني وأتباع والتابعني الصحابة

 املسلمني أئمة من إمام به يقول ال كيف إذا ؛ إطالقا هذا ملثل وجود ال ؟ الثاين الوضع فعل أو الثاين بالوضع

 ؛ احلروف على النقاط وضع يقال كما وهو مثاال اآلن اضرب ؛ عام النص هذا إن ويقال الزمان آخر يف ويأيت

 من نقطتني يزيد " يزيد"  مثال وهي ، اعجام بدون يقولون تنقيط بدون كلمة املخطوطات يف عندك يأيت أحيانا

 نقطة وال حتت من نقطتني فيها ما يعين مهملة ، معجمة غري نراها أحيانا لكن يزيد تقرأ ، الراء فوق ونقطة حتت

 مث ، النقط نضع عندما ؟ اإلشكال يزول مىت ، بريد تقرأ ممكن ، يزيد بدل بريد تقرأ أن حينئذ ممكن ، فوق من

 كوضع بقول اآلن فانا ؛ بريد تصبح نقطة التحتانية على حنط وملا ، يزيد فقرأنا فوق ونقطة حتت نقطتني نضع

 ـ رواية وفي ـ بخمس الفذ صالة تفضل الجماعة صالة( : والسالم الصالة عليه قال مثال احلروف على النقاط

 لفظه حيث من احلديث هذا أن معي اآلن ترون أنتم ؛ صحته على متفق احلديث هذا.  ) درجة وعشرين بسبع

 ناحية انتحى واحد كل ، مثال الظهر وقت املسجد دخلنا ، صورة جنيب بدنا حنن اآلن ، اجلماعة صالة ، عام

 بدون الغنم مثل تشردوا عم هيك ليش عةمجا يا قال رأي له بدا اجلماعة من واحد ، القبلية السنة يصلي أن يريد

 بسبع الفذ صالة تفضل الجماعة صالة(  قال والرسول فرادى بتصلوا ليش ، مجاعة نصلي حىت تعالوا ، راعي

 ذا علينا أحدنا على البعض استدل لو ترى.  ) الجماعة على اهللا يد(  حديث يف وبعدين.  ) درجة وعشرين

 شو صحيح حديث حبجة الرواتب سنن نصلي أن وهو الفعل هذا مثل وعلى.  ) ... الجماعة صالة(  احلديث

 اجلزء فهذا عليها السلف عمل جير مل صورة أو صفة أو جزءا يتضمن عام نص كل السابقة القاعدة ؟ عليه ردنا

 أردت الذي هذا ؛ لطبقوه احلديث من مفهوما احلكم هذا كان لو ألنه ؛ العام النص هذا من حكمه يؤخذ ال

 اجلماعة صالة الصالة يف قام إذا مثل اجلماعة فصالة ؛ احلروف على النقاط وضع عنه عربت الذي واملثال ، بيانه

 يف ما مشروعة غري اجلماعة هذه أن ـ هللا واحلمد ـ متفقني اآلن حنن ملاذا ؛ السنن مجاعة ومنها مجاعة كل تشمل

 أن يقينا نعلم النص مثل عندنا لكن " الثاين القيام يف تضع ال"  نص عندنا وما " مجاعة تصلي ال"  نص عندنا



 الفرع هذا على جيب ال الصحيح احلديث هذا نقول هنا من ؛ آنفا أنا صورا اليت اجلماعة هذه صلوا ما السلف

 ؛ احلديث هذا عموم يف يدخل الثاين الوضع هذا كذلك ؛ إليه لسبقونا خريا كان لو ألنه ؛ اجلزء هذا على ،

 وقد ، املسلمني أئمة من إمام من وال التابعني من وال الصحابة من ال آنفا ذكرنا كما العمل به جرى ما لكن

 هذا إىل نأيت أن صوابا أراه ال أنا فاآلن ؛ األول القيام يف إال يضعون ال القرون كل هكذا املسلمني عمل جرى

 قال واحد لو أي ؛ كذاك هذا نقول بينما لثاينا القيام أيضا الثاين الوضع على يدل إنه هذا ونقول العام النص

 الذي الفهم هذا يف السلف عمل من يدعمك ما منك نريد بنقول فرادى نصلي ما أحسن مجاعة نصلي تعالوا

  . . املسألة يف عندي ما خالصة هذا ؛ عنه غىن يف حنن وإال أنت فهمته

  

 فراشا يكون كيف.  ) فللشيطان كذل وبعد لضيفك وفراش ألهلك وفراش لك فراش(  حديث : الطالب

  .  ؟ للشيطان

 ما الثالثة ) للشيطان والرابع ، لضيفك وفراش ، لزوجك وفراش ، لك فراش(  ، سهل اخلطب : الشيخ

  .  ؟ صح إشكال فيهم عندك

  .  إشكال يف ما نعم : الطالب

 تتخذه وإمنا حاجتك عن ئدالزا الفراش أي عنه اجلواب سهل هذا ، الرابع الفراش يف اإلشكال إذا : الشيخ

 إال يتغدى ال كان الذي السالم عليه كإبراهيم كنت لو أنك هذا من وخيرج ، للشيطان فهذا ومضاهاة مفاخرة

 الغالب يف فأنت لضيوفك واحدا فراشا يكفي وال دارك يف مطروقا كنت فإذا ، الضيوف بعض حوله جيمع أن

 الرابع الفراش حينئذ يعين مهم مش شهر كل ليلة كل أسبوع أو ليلة كل الضيوف من مخسة أربعة يأتيك مثال

 ؟ هذا واضح ؛ إليه ضيوفك حلاجة اختذته ألنك السابق الفراش حكم إىل ينقلب احلديث يف للشيطان هو الذي

 كان إذا أما ؛ والفرش األلبسة من الدنيا خبصال التمتع من االستكثار عن املسلم صرف به املقصود احلديث إذا

 يؤمن كان من(  السالم عليه قوله يأيت حينئذ واحد ضيف من أكثر يأتيك ألنه واحدا فراشا للضيف فيكيك ال

 وجاءك فراش له وفرشت الشيخ لك جاء مثال أنه شيء يف اإلكرام من وليس. ) ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهللا

 ليس وهذا للضيف آخر فراشا تتخذ أن جيوز إذا ؛ ال ؟ اإلكرام من هذا ، األرض يف نام له فقلت علم طالب

   ... اهللا شاء إن واضح ؛ للشيطان

 حممدا مسيته فقد هذا أما األعلى وعبد املهيمن وعبد املصور وعبد الرزاق وعبد اللطيف وعبد الرمحن عبد : الشيخ

 كان واملستشفى ،-  اهللا رمحه والشيخ الطلبة يضحك - ، قابلته كنت أنين اإلهلية التقادير من مث ، هنا ووالدته



  ... مستشفى منا قريبا

  ... مستشفى : الطالب

 ضرعا فضقت ، آخره إىل العورات كشف من املباالة عدم من املستشفيات أعرف لكن ... مستشفى : الشيخ

  . . سقاين من واسق أطعمين من أطعم اللهم ، القابلة أنا وكنت بييت يف تضع أن على وأثرت

  .  خري اهللا وجزاك الصائمون عندكم وأفطر املالئكة عليكم وصلت األبرار طعامكم أكل : الطالب

   ... : الطالب

  

  ؟ للعنعنة بالنسبة... باجلذع التضحية حديث : الطالب

 بن الليث رواه ما أن وذكر الزبري أليب ترجم حينما املسألة هذه يف عنه البحث مؤنة كفانا الذهيب احلافظ : الشيخ

 غري رواية من كثرية روايات مسلم صحيح ويف ؛ فال ذلك سوى ما أما السماع لىع حممول الزبري أيب عن سعد

 العلماء أن الباحث له يبدوا الذي الشيء مث مسلم ا يقول هكذا شيء منها النفس يف الزبري أيب عن الليث

 احلديث يكون دماعن هذا لكن ؛ الزبري أيب عنعنة حول يدندون دائما احلقيقة يف هم املعروفني احلفاظ املتأخرين

 احلديث كان ولو فعال النفس تطمئن ال الباحث ذاك يف أن الواقع لكن ؛ مسلم صحيح خارج الصحيح خارج

  .  واحدة القاعدة ألن مسلم صحيح يف الزبري أيب عن املروي

  .  وضعها الذي هو ألنه : الطالب

 إليه يركن أن ميكن شاهد معنعنا زبريال ابن رواه الذي للحديث يوجد مل إن ولذلك واحدة القاعدة : الشيخ

 هذا لنسبة مطمئنة غري النفس تبقى هذا من شيء جيد مل إذا ، املعنعن الزبري أيب حديث به فيقوى الباحث

 أن املسلم على وجيب ؛ وسلم عليه اهللا صلى الرسول حديث ألنه وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل املعنعن احلديث

  .  اهللا عند والعلم ونعتقده نراه الذي هذا ؛ إليه النفس تطمئن مل ما يروي ال وأن فيه حيتاط

 قواعد فهي ؛ اآلن تأويل يف ما بأنه احلديث أهل لعلماء دفعا فيه بل تنقصا فيه ليس هذا يقال واحلقيقة : الطالب

 أنا : الشيخ.  التزاماته يف مالحظاته يف هذه تناول ما الدارقطين لكن ؛ هللا واحلمد اجلميع على طبقت وضعوها

  .  املسألة هذه يف دراسة عندي ليس احلقيقة يف

  ... نسأل أن إال املشكلة هذه من ينقذنا وما أخرى أحاديث هناك الرواة يف الكالم ... : الطالب

     خريا اهللا جزاك : الشيخ

  



  


